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INLEDNING OCH ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Dalarnas museum har på uppdrag av Leksands kommun upprättat en kultur
miljöanalys för ett område som här betecknas som nordöstra Åkerö i Leksands 
socken och kommun. Kulturmiljöanalysen syftar till att beskriva och fastställa 
områdets kulturvärden. Riksantikvarieämbetets »Plattform Kulturhistorisk 
värdering och urval« har varit vägledande för värderingsarbetet. Plattformen 
finns tillgänglig på Riksantikvarieämbetets hemsida och beskrivs därför endast 
kortfattat i denna rapport. Arbetet är genomfört av byggnadsantikvarie Kri
stoffer Ärnbäck i samarbete med byggnadsantikvarie Lars Jönses på Dalarnas 
museum.

Avgränsningar och undersökningsområdets omfattning
Det undersöka områdets ungefärliga omfattning, som det syns på flygfotot 
(sidan 6), är bedömd av Dalarnas museum efter uppdrag av Leksands kom
mun om att undersöka kulturvärden omkring den plats som ibland kallas för 
Åkerö brofäste. Eftersom Åkerö brofäste inte är en vedertagen historisk plats, 
utan en del av Åkerö, är det angeläget att närmare redogöra för vilka para
metrar som avgjort vilken topografisk yta som här medtagits för bedömning. 

I sin minsta beståndsdel utstrålar platsen från en historiskt betydelsefull 
femvägskorsning mellan vägarna mot Noret, Insjön, Siljansnäs, Åkerö by och 
Övermo by (nuvarande Färjbacken, Insjövägen, Gamla Siljansnäsvägen, Färj
vägen/Åkerövägen och Övermovägen). Korsningen gick över Färjeåkern, som 
var en ovanligt stor inäga i Leksand under 1800talet. Förut fanns en liten 
byklunga tillhörande Åkerö på platsen. Vid korsningen stod även Åkerös by
magasin. Kring sekelskiftet år 1900, när industrisamhället höll på att etableras 
i Leksandsbygden, tillkom ett affärs och bostadshus precis söder om kors
ningen. Under 1900talets första decennier byggdes även flera egnahemsvillor 
kring Gamla Siljansnäsvägen och Insjövägen. Eftersom dessa kan förmodas ha 
lokaliserats med hänsyn till den dåvarande vägsträckningens centrala betydel
se behandlas de i rapporten. Efter att den bågskivbro i betong, Leksandsbron, 
som utgör den nuvarande överfarten över Österdalälven färdigställdes år 1925  
överflyttades Färjbackens betydelse till en ny väg som gick över Färjeåkern 
väster om Färjbacken. I samband med Järnavägens färdigställande i mitten 
av 1930talet uppstod en ny korsning (idag en rondell) söder om brofästet. 
Till följd av den tilltagande privatbilismen byggdes flera bensinmackar i om
rådet under 1930 och 1940talen. Två av bensinmackarna är idag rivna och 
behandlas därför endast som en historisk företeelse i denna rapport. Längs 
Järnavägen skedde viss expansion med diverse företag företrädesvis under 
1900talets senare hälft. Bebyggelsen i detta område behandlas översiktligt.

Vid sidan av bebyggelsen kring dessa två korsningar behandlas även land
skapet vid det historiska färjeläget och platsen för flottbron över Österdaläl
ven. Eftersom ytan som idag kallas Åkerö brofäste är belägen på den västra 
delen av det området som traditionellt utgjorts av Färjeåkern medtas även 
övriga delar som historiskt varit Färjeåkern för bedömning.
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Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Karta över den norra delen av Åkerö och Edshult, samt även den södra delen av Noret. Åkersön bildades i samband med att älven tog sin 
nuvarande fåra cirka 6000 år f. Kr.

1.

Färjeåkern

Färjbacken

Till höger, det undersökta om-
rådets ungefärliga omfattning. 
I området finns Färjeåkern, 
Färjbacken, ett öppet område 
kring rondellen vid brofästet, 
som tidigare varit del av Fär-
jeåkern, småhusbebyggelse från 
1900-talet, Bröderna Jacobssons 
fastighet, viss verkstadsbebyggel-
se från sent 1900-tal och en del 
av Åkersön.



8 9

Kulturmiljöanalys - Nordöstra Åkerö - Dalarnas museum 1. Inledning och översiktlig beskrivning
E 

49
68

31

N 6730585

N 6733925

1:18 379

K
oordinatsystem

 S
W

ER
EF 99 TM

E 502031

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Karta över landskapet vid Österdalälvens utlopp ur Siljan. Den röda streckade cirkeln markerar det undersökta området. De röda punkterna markerar plat-
ser där drönare har använts för att göra landskapsfotografier. Drönarbilderna är godkända för spridning enligt beslut 2020-10-08 (LM2020/023352). 



10 11

Kulturmiljöanalys - Nordöstra Åkerö - Dalarnas museum 1. Inledning och översiktlig beskrivning

Museet har bedömt att platsen Åkerö brofäste vid sidan av det »lilla« områ
de som ovan utvalts, kan och bör förstås som en del i ett större sammanhäng
ande kulturlandskap vid Österdalälvens utlopp ur Siljan.

Bondbyn Åkerö samt övrig villabebyggelse behandlas inte i denna rapport 
mer än översiktligt och utifrån det ovannämnda landskapsperspektivet. Dessa 
områden studeras mer ingående i det pågående arbetet med Leksands kultur
miljöprogram.

Kunskapsunderlag
Undersökningen är beställd som ett kunskapsunderlag som handlar om områ
dets kulturvärden. Undersökningen innefattar därför inte några riktlinjer för 
hur konstaterade värden bäst omhändertas, eller någon konsekvensanalys rö
rande hur områdets kulturvärden påverkas till följd av vissa specifika föränd
ringar. Undersökningen är framarbetad utifrån hur området ser ut i nuläget 
utan hänsyn till exempelvis ej genomförda historiska detaljplaner.

Översiktlig beskrivning
Åkerö är beläget på en sandplatå söder om Österdalälvens utlopp ur Siljan, 
mitt i Leksands kommun. I väster slutar bebyggelsen mot ett stort och öppet 
odlingslandskap på sandjordar invid Österviken till Siljan. I sydöst finns Käll
berget, ett tallskogsbevuxet berg med utblickar över området. Österut finns 
Edshult, som historiskt bestod av tre större egendomar. Merparten av den 
odlingsmark som tidigare tillhörde dessa egendomar har under 1900talet be
byggts med småhus och serviceanläggningar.

Bebyggelsen i Åkerö består av en äldre by med två klungor intill odlings
landskapet väster om den genomlöpande Järnavägen. Öster om Björkvägen 
och söder om Skolvägen, på före detta odlingsmark tillhörande Åkerö by, finns 
i huvudsak småhus och fritidshusbebyggelse tillkommen under 1900talet. 
Öster om Järnavägen men norr om Skolvägen finns ett par småindustrier, 
ett byggvarulager, några små företag, lokaler från tidigare bilverkstäder, en 
skola och villabebyggelse från tidigt 1900tal. I nordväst finns den skogiga 
Åkersön som avgränsas från Åkerö i övrigt av en delvis brant ravin. Ravinen 
med Åkerötjärnen är den gamla älvfåran. Öster om Åkersön finns en stor 
landsvägsbro från år 1925, som förbinder Åkerö med Noret. Intill bron finns 
en gammal hålväg – Färjbacken, som leder ner till stranden vid älven där det 
förut fanns en flottbro. Innan flottbron tillkom fanns en färja. Intill hålvägen 
i öster finns östra delen av Färjeåkern.

Färjeåkern
På sidorna av Färjbacken finns kvarvarande obebyggda delar av Färjeåkern. 
Färjeåkern öster om Färjbacken består dels i en öppen grönyta, dels i en grus
plan. Den del som finns väster om Färjbacken beskrivs mer ingående under 
rubriken Korsningen mellan Leksandsbron, Insjövägen och Järnavägen nedan. 
Den historiska inägan Färjeåkern har hängt samman med egendomarna i Eds

Bebyggelsen i den norra delen av Åkerö. Området närmast till höger om vägen är den tidigare Färjeåkern, som under 1900-talets senare 
hälft bebyggts med småhus. De flesta av dessa är anpassade till den äldre bondbyn Åkerö genom skala, storlek, färgsättning och höjd.
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hult, däribland Övermo gård, som är beläget intill den öppna ytan i sydöst. 
Söderut finns ett servicehem som tillkommit under 1900talets senare hälft. 
I öster finns nybyggda flerbostadshus grupperade längsmed älven, samt även 
kvarvarande ekonomibyggnader som tillhörde Övermo gårds fägård. Däri
bland en ladugård som är ett gjuthus.

Färjbacken och det gamla färjeläget samt flottbron
Färjbacken letar sig ner från sandplatån som en slingrande grusväg i en natur
ligt utbildad sjöl eller grop (ravin). Vägen kantas av många lövträd. En annan 
likartad men mer brant hålväg finns väster om Leksandsbron. Färjbacken ut
mynnar på strandplanen vid Österdalälven. Där finns en gammal knuttimrad 
och faluröd brovaktarstuga som historiskt beboddes av en brovaktare. Invid 
vattenlinjen finns en långsträckt träbrygga.

Korsningen mellan Färjbacken, Insjövägen, Gamla Siljans-
näsvägen samt Åkerö och Övermo byvägar
Korsningen mellan ovanstående vägar är idag en öppen asfalterad plats där en 
busskur står för Gamla Siljansnäsvägen. Direkt söder om korsningen finns Brö
derna Jacobssons fastighet, som är en ockragul sekelskiftesbyggnad med flera 
bevarade äldre detaljer. Byggnaden var under en betydande del av 1900talet 
livsmedelshandel. Längs Gamla Siljansnäsvägen sträcker sig byggnaden i en 
lång homogen länga som söderut avslutas mot en faluröd uthusbyggnad. Syd
öst om Bröderna Jacobssons fastighet finns en ölfabrik som inryms i en äldre 
bensinmacksmiljö bestående av en Texacomack från år 1931 och en verk
stadsbyggnad med flackt pulpettak från tiden kring år 1960. Texacomacken 
förmodas vara den äldsta bevarade bensinmacksbyggnaden i Leksand sedan 
gamla Shell från år 1930, som låg väster om korsningen, revs hösten år 2019. 
Sydväst om korsningen finns två småhus tillkomna kring år 1983 i återhåll
sam och till kulturlandskapet anpassad stil med sadeltak, röd lockpanel, far
stukvistar i allmogestil och spröjsade fönster. Väster om dessa finns ett gult 
putsat småhus uppfört kring år 1945. Söderut längs Gamla Siljansnäsvägen 
finns först ett större tegelhus, följt av en liten stuga som uppfördes kring mit
ten av 1800talet. Stugan beboddes först av bleckslagare Pettersson och senare 
av sadelmakare Holmström. Mitt emot tar det tidiga 1900talets egnahemsbe
byggelse vid. Egnahemsbebyggelsen kännetecknas av villabyggnader indragna 
från gatulinjen och uthuslängor vid tomtgränserna. Bebyggelsen beskrivs mer 
ingående nedan. Ytterligare söderut längs vägen finns Åkerö skola samt före 
detta Jones bilverkstad och Käck & Hedbys smedja.

Korsningen mellan Leksandsbron, 
Insjövägen och Järnavägen
Kring den nuvarande rondellen i korsningen mellan ovanstående vägar finns 
idag ett grönområde. Mellan rondellen och Färjbacken finns en grönyta 
som omgärdas av träd och genomskärs av en lätt svängande gångväg. Längs 

gångvägen finns enstaka bänkar. I söder finns ett obebyggt område som för
ut inrymde en bensinmack, en bensinmack med verkstad och bostader samt 
ett affärs och bostadshus. Byggnaderna uppfördes på 1930 och 1940talen. 
Byggnaderna revs 2019 och kvar finns endast några storvuxna tallar. Väster 
om rondellen tar bostadsområdet på före detta Färjeåkern vid. Det finns även 
en mindre grönyta som genomskärs av en gångväg i fil med Wallénvägen, som 
slutar i Walléns bostad och ateljé intill Åkerö by i väster. Villabebyggelsen 
längs Gamla Siljansnäsvägen och Insjövägen söderut från femvägskorsningen 
konstitueras i huvudsak av faluröda eller ljust gula träbyggnader. Det före
kommer även några ljust putsade byggnader samt tre tegelvillor. Till dessa räk
nas inte Åkerö skola, före detta Jones bilverkstad eller Käck & Hedbys smedja. 

Området mellan Järnavägen och Gamla Siljansnäsvägen
Söder om rondellen, längs Järnavägen, finns en uppsättning med större bygg
nader som uppfördes i huvudsak under 1900talets senare hälft. Här finns 
bland annat Åkerö snickeri, två före detta bilverkstäder, ett byggvarulager och 
postterminal samt ett VVSföretag. Bebyggelsen i området är horisontellt ut
bredd och framträder storskalig i det avseendet. Inga byggnader överstiger 
dock den sammanhållna byggnadshöjden om högst två våningsplan som präg
lar bebyggelsen i Åkerö i övrigt.

Bebyggelse på före detta Färjeåkern väster om rondellen
Bostadsområdet på före detta Färjeåkern väster om rondellen, ungefärligen 
avgränsat av Åkerövägen och Wallénvägen, innefattar småhus tillkomna un
der 1900talet. Det förekommer dels ett par förhållandevis välbevarade och 
påkostade modernistiska villabyggnader. Flera senare uppförda småhus har 
utformats på ett sätt som är medvetet anpassat till Leksandsbygdens traditio
nella byggnadsskick, exempelvis genom att husen är ordnade runt kringbygg
da gårdstun, har faluröd locklistpanel samt vissa detaljer som återknyter till 
den äldre bebyggelsen. Mer än två tredjedelar av alla byggnader i området, 
inräknat uthus, är faluröda och i trä.
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KULTURHISTORISKA SAMMANHANG
Följande texter innefattar redogörelser för viktiga historiska skeenden, »kultur
historiska sammahang«, som haft stor betydelse för utformingen av området 
som det ser ut idag. Kaptilet innefattar även kulturhistorisk värdering och ur
val. Värderingarna är utförda av byggnadsantikvarie Kristoffer Ärnbäck efter 
platsbesök i oktober 2020 och förklaras i sitt sammanhang i anslutning till 
varje värdering.

Kulturhistoriskt värde
En kulturhistoriskt värdefull miljö kan förmedla viktiga berättelser om det 
förflutna och bjuder därigenom till värdefulla insikter om vår samtid. Kultur
landskapet i alla sina beståndsdelar bär på berättelser om det förflutna, men 
det är inte säkert att alla berättelser är lika intressanta att lyfta fram och belysa 
i vår samtid. I en kulturhistorisk värdering framträder vilka berättelser som 
kan förmedlas med hjälp av en avgränsad miljö – och ifall dessa är särskilt 
intressanta och relevanta att lyfta fram. En miljö som kan användas för att 
förmedla berättelser som är särskilt viktiga för förståelsen av vår samtid får ett 
särskilt högt kulturhistoriskt värde.

En kulturhistorisk värdering tar även ställning till ifall berättelsen fram
träder mer tydligt än på andra platser. Det kan dessutom hända att en miljö 
är den enda i sitt slag, eller är väldigt representativ för ett större bestånd av 
miljöer som tillsammans kan berätta en viktig berättelse. I sådana fall höjs 
ofta det kulturhistoriska värdet med motiven att miljön är särskilt pedagogisk, 
unik eller representativ. Miljöer som tillkommit och förändrats över lång tid 
kan berätta många olika berättelser. Detta är värdefullt men sker ibland på 
bekostnad av tydligheten hos de enskilda berättelserna. Det är därför relevant 
att försöka klargöra vilka beståndsdelar i miljön som berättar vilken berättelse. 
Ifall ingen berättelse framträder särskilt tydligt får miljön ett lägre kulturhis
toriskt värde. 

Kulturhistoriskt värde har ofta använts som ett samlingsbegrepp för många 
olika värdekategorier. I detta kulturmiljöunderlag är kulturhistoriskt värde ett 
entydigt begrepp:

»Kulturhistoriskt värde är hur väl en byggnad, miljö eller motsvarande kan 
förmedla berättelser om det förflutna, och därigenom bidra till insikter i och 
förståelse för vår samtid.«  

Odlingsmarkerna på sandplatån intill Österviken var avgörande för att Åkerö tillkom. I namnet Åkerö återfinns den förhållandevis 
lättodlade jordens betydelse för byns tillkomst. Foto, Lars Jönses, Dalarnas museum.

2.
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PLATSNAMN
Sandjordarna som finns vid Österdalälvens utlopp ur Siljan tillkom när in
landsisen smälte och förde med sig stora mängder sand som uppstannades 
mot bergen på sidorna av älvmynningen, Källberget och Käringberget. De 
stora sandplatåerna, 30 meter tjocka och på sina håll betydligt mer, var en för
utsättning för att platsen skulle bebos och gav sedermera upphov till namnet 
Leksand. Platsnamnet Åkerö, i sin äldre variant Åkre eller Åker, hänger sam
man med de förhållandevis lättodlade och flacka sandjordarna som finns mellan 
Österviken och Källberget, på vilka Åkerö by och senare 1900talets småhus
bebyggelse invid byn växte fram. I namnet ligger förklaringen till att platsen 
överhuvudtaget bosattes – det unika landskapet med sin fördelaktiga jordmån. 

I Åkerö och Edshult finns flera kvarvarande hävdade och ej hävdade betes 
och odlingsmarker, däribland: Gästgivarhagen, Directurens hage, Färjeåkern, 
Sjöåkern, Millåkern, Pellasåkern, Sandgärdet och Lövens backe. De sjönära 
åkrarna är hävdade och där bedrivs aktivt jordbruk med bland annat specia
liserad odling av potatis. Benämningen på odlingsmarkerna är ofta kopplade 
till historiskt ägandeskap men kan även antyda hur platserna nyttjats genom 
historien. Gästgivarhagen, som var belägen på Åkersön, tillhörde exempelvis 
gästgiveriet på Kyrkudden norr om älven. Färjeåkern var bland den största 
sammanhängande åkermarken i hela Leksand vid storskiftet, som inträffade 
åren 18191825. 
 
Värden

• Platsnamnet Åkerö och det ursprungliga namnet Åker.

• Orts, socken och platsnamnet Leksand.

• Platsnamnen Gästgivarhagen, Åkersön, Åkerstjärn, Directurens 
hage, Färjeåkern, Sjöåkern, Millåkern, Lisselby, Pellasåkern, Sand
gärdet, Lövens backe, Stumsbro och Söd i byn.

LANDSKAPET VID 
ÖSTERDALÄLVENS UTLOPP UR SILJAN
Landskapet kring södra och västra Österviken och Österdalälvens utlopp ur 
Siljan är en unik kulturmiljö sammansatt av såväl landskap som bebyggel
se. Sandstränderna och sandjordsplatån mellan Österviken och Källberget i 
söder samt Käringberget i norr berättar både historien om Siljans tillkomst, 
om odlingens uppkomst i bygden och historien bakom namnet Leksand. 
Ovan stränderna löper ett pärlband av gyttriga, komplexa och täta bymiljöer 
med mängder av små faluröda timmerhus som byggdes av de bönder som 
först brukade jorden. Denna, Leksands centralbygd, beboddes historiskt av 
småbrukare på kringbyggda gårdar som konstituerades av små avlånga tim
merhus i högst två våningar. Den lågmälda bebyggelsen och de markerade 
byklungorna bildar än idag tillsammans med det säregna landskapet och de 

Österdalälvens utlopp ur Siljan från Tibble i öster. Bebyggelsen är småskalig och endast ett fåtal byggnader är högre än motsvarande två 
våningsplan. Landskapsbilden med de faluröda byarna, odlingsmarkerna och de blånande bergen har uppmärksammats under drygt 200 
år och bildar ett kulturlandskap omistligt för Leksandsbygden.

Noret och Åkerö sam-
manbinds idag av en 
betongvalvbro uppförd 
år 1925. Nedströms 
den nuvarande bron 
fanns först en färja, från 
och med 1670-talet en 
flottbro.
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kvarvarande odlingsmarkerna, som var en förutsättning för livet på platsen 
lika mycket som husen, en alldeles egen karaktär som utmärker bygden även 
nationellt och internationellt. Till skillnad från i många andra delar av Sverige 
har 1900talets tätortsutveckling med flerbostadshus, serviceinrättningar, of
fentliga byggnader i Noret samt enfamiljshus i anslutning till andra äldre byar 
inte nämnvärt påverkat läsbarheten i det historiska landskapet. Tack vare en 
strategisk lokalisering av nytillkommande bebyggelse, exempelvis i Åkerö, har 
dessutom de äldre bondbyarna bibehållits som ett mycket framträdande skikt 
i kulturlandskapet. Att landskapets läsbarhet vidmakthållits är mycket tack 
vare en stor medvetenhet kring platsens värden och en vilja till att genomföra 
långtgående anpassningar till det kulturhistoriskt synnerligen värdefulla land
skapet i frågor beträffande höjd, form och skala vid all nybyggnation. Bland 
småhus tillkomna under 1900talet finns dessutom en betydande andel tim
mervillor samt byggnader med faluröd träfasad.

Åkerö som en del av kulturlandskapet
Åkerö var fram tills tiden kring sekelskiftet år 1900 en utpräglad bondby, 
vars karaktär fortlever än idag i den äldre bebyggelse som finns väster om 
Björkvägen. Här pågår fortfarande förhållandevis extensivt jordbruk i form av 
potatisodling och spannmålsodling. Flera gårdar har djurhållning. Gårdarna 
är kringbyggda, flera med delvis intakt månghussystem, och timmerhuskul
turen fortlever med många ålderdomliga bostadshus och ekonomibyggnader. 
Från och med tiden kring sekelskiftet år 1900 framväxte en annan typ av 
bebyggelse med företrädesvis småhus, sommarnöjen och småindustrier samt 
enstaka affärs och bostadshus längs Gamla Siljansnäsvägen och på före detta 
jordbruksmark öster om den gamla byn. Idag präglas därför området öster om 
Björkvägen i huvudsak av sådan, senare tillkommen bebyggelse. Denna be
byggelse har emellertid mer eller mindre konsekvent utformats och inramats i 
landskapet på ett vis som inte nämnvärt inverkar negativt på den ovannämn
da bymiljön, eller på det värdefulla landskapet i sin helhet, som det beskrivs 
ovan. Den nytillkommande bebyggelsen är exempelvis i huvudsak placerad 
mellan den äldre bebyggelsen och Källberget, så att det yttersta skiktet av äld
re bebyggelse mot odlingslandskapet i öster bibehållits med sin ålderdomliga 
karaktär. Skalan och byggnadshöjden är dessutom lågmäld, och inga hus över
skrider motsvarande två våningars höjd. Den nytillkomna villabebyggelsen är 
som helhet småskalig och förhållandevis organiskt utformad. Det finns många 
småhus som är knuttimrade, eller har faluröd träfasad. Dessa byggnader smäl
ter särskilt väl in i landskapsbilden. Dessutom blandades inte gammal och 
ny bebyggelse, vilket var vanligt på andra håll i övre Dalarna. Det fanns en 
stor medvetenhet om platsens värden och ett systematiskt, medvetet förhålln
ingsätt till nytillkommande bebyggelse fastställdes bland annat genom 1957 
års byggnadsplan. I den samma värnades också den hävdade odlingsmarken i 
Åkerö. Avvikande till ytan (dock inte höjden) är emellertid den handfull sent 
tillkomna verkstadsbyggnader och det byggvarulager som finns mellan Järna
vägen och Gamla Siljansnäsvägen.

Många av de småhus som uppfördes i Åkerö under 1900-talet anpassades till Leksandsbygdens traditionella byggnadskick med exempelvis 
knuttimrad stomme och rödfärgade fasader. Ibland hämtades lokal inspiration även till detaljutformningen för exempelvis farstukvistar 
och gärdesgårdar.

Den gamla bybebyggels-
en i Åkerö innefattar en 
mångfald av timmerhus 
som användes som 
bostadshus, eller för 
jordbruket. På flera 
gårdar finns fortfarande 
aktivt jordbruk och/eller 
djurhållning.
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Åkerö från Sundet i söder. Bebyggelsen är tydligt grupperad intill odlingslandskapet med den äldre bybebyggelsen närmast. Mellan den 
äldre byn och Källberget finns nyare tillkommen småhusbebyggelse i skala som inte inverkar negativt på den historiska landskapsbilden.
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Åkerö och Noret
Noret var i äldre tider en bondby med liknande drag som Åkerö. Redan under 
1800talets senare hälft kom dock bebyggelsen i Noret att börja förändras i 
riktning mot en mindre tätortsbildning. I reseskildringar från 1700talet och 
framåt beskrevs Noret som »en liten stad«, men då sannolikt i avseende på vil
ka funktioner som husen inrymde och den sociala sammansättningen bland 
Norets befolkning. I Noret expanderade den tätorts och centrumbildande 
karaktären vidare under 1900talet, men liksom i Åkerö, efter en medveten 
strategi och med stor hänsyn till det värdefulla landskapet vid Österdalälvens 
utlopp ur Siljan. Trots att en mängd flerbostadshus och andra större bygg
nadsverk tillkom på platsen, utformades nytillskotten varsamt i förhållande 
till de omgivande landskapsrummen med odlingsmarker, faluröda gyttriga 
bondbyar och blånande berg. 

Det kan hävdas att en viss centrumbildning ägde rum även i Åkerö, med 
start i uppförandet av Bröderna Jacobsons fastighet, och senare med tillkom
sten av småindustrier och andra näringar mellan Järnavägen och Gamla Sil
jansnäsvägen. Nytillskotten bör dock tolkas som resultaten av ett historiskt 
skeende med tillkomsten av nya funktioner på landsbygden som inträffade på 
många platser i socknen till följd av industrisamhällets etablering. Liknande 
affärs och bostadshus samt även småindustrier finns exempelvis också i Dju
ra, Plintsberg och Ytterboda. Åkerö kan knappast tillräknas som ett centrum 
för Leksandsbygden i likhet med Noret, varken historiskt eller idag. Istället 
blev Åkerö öster om den gamla bondbyn i huvudsak viktigt som bostadsom
råde med enfamiljshus under 1900talet. Den gamla byn har som tidigare 
nämnt vidmakthållit såväl jordbruk som djurhållning än idag, och platsen har 
en utpräglad agrar karaktär.
 
Värden
Landskapsbilden som den beskrivs ovan bedöms ha mycket höga kulturvärden 
och utgör en omistlig beståndsdel i Leksandsbygdens karaktär. Värdebärande är:

• Bebyggelsens småskaliga karaktär i täta klungor samlade intill od
lingslandskapet, där gyttret av små kringbyggda gårdar med långs
mala faluröda timmerbyggnader och senare väl anpassade, lågmälda 
tillskott av småhus skapar kärnan i Leksandsbygden. 

• Den sammanhållna byggnadshöjden och skalan om högst två hela 
våningar beträffande såväl äldre som nyare tillkommen bebyggelse.

• De rika kulturlandskapen med öppen och hävdad odlingsmark på 
sandjordarna nära Österdalälven och Siljan. De hävdade odlings
landskapen mot Österviken har varit en förutsättning för bebyggel
seutvecklingen på platsen historiskt. Till skillnad från i andra delar 
av Sverige, där byarna i samband med laga skifte ofta splittrades och 
hamnade på gammal odlingsmark, har den täta bebyggelsen i byarna 

vidmakthållit en tydlig gräns mot de sammanhängande områdena 
med fortfarande hävdad odlingsmark som finns mot Österdalälven 
och Österviken. Odlingsmarken åtskiljer även olika bydelar och klungor.

• Det homogena men ändå mångformiga pärlband av bondbyar som 
löper längs med Österviken och Österdalälvens stränder och de 
obrutna utsikterna mot Österdalälvens utlopp ur Siljan samt de blå
nande berg som omger platsen.

I Åkerö är i synnerhet följande områden, platser och egenskaper värdebärande:

• Den gamla bondbyn med aktivt jordbruk och djurhållning samt 
kvarvarande öppna och hävdade odlingsmarker så som Sjöåkern, 
Millåkern, Pellasåkern och Sandgärdet. Även andra ytor som tidigare 
varit hävdad odlingsmark är mycket värdefulla.

• Den ålderdomliga, tätt sammanhållna bebyggelse bestående av fa
luröda timmerhus vid kringbyggda gårdar intill odlingslandskapet.

• Åkerös sandstränder, som ännu i hög grad lämnats opåverkade av så
dan markplanering som förekommit exempelvis längs Norets strän
der mot Österdalälven. Sandstränderna återspeglar tydligt hur land
skapet tillkommit – sand har tvingats upp mot hårdare berggrund 
och bildat platåer. 

• Den nyare bebyggelsens generellt väl anpassade karaktär, där inga 
byggnader överstiger motsvarande två våningsplan i höjd.

Åkerö från Pellasåkern i söder. 
De vidsträckta odlingsland-
skapen tillsammans med den 
ålderdomliga bondbyn med 
kringbyggda och faluröda 
timmer samt lågmälda senare 
tillkomna tillskott utgör kärnan 
i Leksandsbygden.
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BROAR, BENSINMACKAR OCH FÄRJBACKEN
Vid den nuvarande landsvägsbron mellan Åkerö och Noret finns två gam
la hålvägar som letar sig ner mot Österdalälvens vattenlinje. Hålvägarna är 
belägna i sjölar eller gropar i sandplatån – naturliga raviner av ett slag som är 
vanligt i landskapet kring Noret och längs stränderna söder om Österdaläl
vens utlopp ur Siljan. Vid vattenlinjen där hålvägen mynnar ut fanns förut 
ett färjeläge, och senare en flottbro. Färjan och flottbron var centrala för att 
färdas i övre Dalarna i äldre tider – här sammanstrålade nämligen vägarna som 
förband övre och nedre Dalarna. Platsen har omskrivits i flera beskrivningar 
av Leksand och reseskildringar från bygden och har stor historisk betydelse. 
Under tiden då överfarten mellan Åkerö och Noret var en flottbro skedde 
en omfattande transport av timmer på älven. Då fanns en brovaktare som 
arbetade med att öppna och stänga bron för sjöfarten och det förbipasseran
de flottningsvirket. Brovaktaren bodde i en stuga söder om älven, som trots 
vissa förändringar finns bevarad än idag. Brovaktarstugan tillsammans med 
kvarvarande spår av färjeläget och flottbron samt även det omgivande land
skapet med naturligt bildade hålvägar som utgör nedfarter till älven bedöms 
ha mycket höga kulturvärden. Platsen har varit betydelsefull i kontext till ett 
större system av vägar och färdleder med mycket lång kontinuitet.

När den nuvarande landsvägsbron över älven uppfördes år 1925 »cemente
rades« platsens betydelse för trafiken mellan övre och nedre Dalarna och den 
nuvarande riksvägen hade sin sträckning förbi platsen fram till 1985. Med 
den växande bilismen kom läget strax söder om brofästet att bli attraktivt för 
etablering av bland annat bensinmackar. En av de första bensinmackarna som 
uppfördes i området var Texaco år 1931. Bensinmacken finns bevarad än idag 
och är tillsammans med en verkstadsbyggnad tillkommen kring år 1960 ett 
ölbryggeri. Byggnaderna är förhållandevis välbevarade till sin exteriör och kan 
berätta om motortrafikens framväxt och betydelse under 1900talet, och har 
därför särskilt kulturvärde. Miljön är den äldsta bevarade bensinmacksmiljön 
i Leksand, och en av de första i bygden överhuvudtaget.

I området fanns även två andra bensinmackar. Dessa byggnader revs emel
lertid år 2019. Den äldsta av dessa var Bröderna Kocks, som byggdes år 1930 
och var anknuten till Shell. Bensinmacken låg ett stycke väster om femvägsk
orsningen. Intill Järnavägen fanns Skoglunds vulk, som byggdes år 1947 med 
verkstad och bostäder. Skoglunds vulk kallades senare Skoglunds bensin- & 
ringservice/Hydro/ST1. 
 
Värden

• Sjölar som senare nyttjats som vägar  i synnerhet Färjbacken, som 
under mycket lång tid hade stor betydelse som färdväg och för över
farten över Österdalälven.

• Dolda lämningar av flottbrons fundament, samt även brovaktarstu
gan i sin helhet.

• Texacomacken med tillhörande verkstadsbyggnad i sin helhet.

Ovan, Leksandsbron från 1925 
fotograferad från Österdaläl-
vens föregående fåra söder om 
Åkersön.

Till höger, brovaktarstugan vid 
det gamla färjeläget och platsen 
för flottbron.
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Ovan, Texaco-mack-
en från år 1931 är 
den äldsta bevarade 
macken i Leksand 
och bedöms ha sär-
skilt kulturvärde.
 
Till vänster, före 
detta Skoglunds. 
Bensinmacken, som 
även var verkstad 
och bostadshus, revs 
tillsammans med en 
annan mack och ett 
affärs- och bostadshus 
år 2019.

Ovan, området söder om bron 
är idag en stor öppen plats. 
Förut var det en del av Färje-
åkern, men platsen har alltid 
varit betydelsefull som färdväg 
i Dalarna. Högst upp till höger 
i bilden syns Färjbacken, som 
var nedfarten till färjeläget 
och senare flottbron. Till höger 
skymtar den femvägskorsning 
där vägarna från Siljans-
näs, Insjön och Noret förut 
sammanstrålade med Åkerös 
och Övermos byvägar. Där stod 
en gång Åkerös bymagasin. På 
den trekantsformiga tomten 
mitt i bilden fanns förut två 
bensinmackar och ett affärs- 
och bostadshus.

Till höger, Färjbacken.
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FÄRJÅKERN OCH ÖVERMO GÅRD
Öster om Färjbacken ligger Färjeåkern, som historiskt varit en stor öppen 
plats med sammanhängande odlingsmark. Inägan var bland de största i hela 
Leksand när storskifteskartan ritades åren 18191825. Förutom den lilla del 
som idag kvarstår mellan Färjeåkern och de nybyggda flerbostadshus som 
finns öster om Övermo gård, sträckte sig den öppna odlingsmarken förbi och 
långt väster om den nuvarande rondellen vid brofästet, ända bort till Åkerö 
by. Den kvarvarande öppna delen av Färjeåkern sammanhörde efter storskiftet 
med Övermo gård, som även hade sin fägård belägen i den sydöstra kanten av 
inägan. Övermo gård tillkom år 1805 och byggdes ursprungligen för krono
fogden Samuel Hartzell, men övertogs senare av familjen Ros, som gett ett 
alternativt namn till gården (Rosn´s). I Edshult fanns även två andra stora 
egendomar med likaledes väl utbredda jordbruksmarker, varav gården Edshult 
finns kvar än idag. Edshult tillkom under 1770talet. Vid den tredje, nume
ra till stor del försvunna gården  Munktells eller senare Corneer), bedrevs 
även viss protoindustriell verksamhet i form av Leksands Bomulls fabrique. 
Munktells tillkom kring 1700talets mitt. De byggnader som finns på Edshult 
och Övermo gård är ovanligt stora och påkostade i förhållande till annan 
bebyggelse från samma tidsperiod i Leksand. Den ovanliga karaktären som 
präglar båda dessa gårdar hänger samman med de ekonomiska förutsättningar 
som bildades bland annat av deras stora sammanhängande jordegendomar. 
Kvarvarande delar av Färjeåkern bedöms ha mycket höga kulturvärden som 
en beståndsdel i de sammanhängande odlingslandskapen nära Österdalälven 
och Siljan. Marken är dessutom en avgörande faktor för avläsbarheten och 
den historiska förståelsen beträffande Övermo gård, dess historia och fram
växt, vilket förstärker värdet, men i avseende på gården och marken som en 
sammanhörande enhet. Övermo gård och Edshult studeras mer ingående i 
det pågående arbetet med Leksands kulturmiljöprogram. En möjlig tolkning 
till Färjeåkerns namn är att den på något vis sammanhängt med färjeläget vid 
Österdalälven.
 
Värden

• Kvarvarande öppna delar av Färjeåkern, i huvudsak belägna mellan 
Övermovägen, Insjövägen och fastigheten Edshult 1:122.

SMÅHANTVERK OCH 
AFFÄRER DÄR FEM VÄGAR MÖTS
Söder om Färjbacken ligger en femvägskorsning som bildas av den gamla vä
gen från Insjön i Åls socken (nuvarande Insjövägen), landvägen mot Siljans
näs (Gamla Siljansnäsvägen), vägen över älven mot Noret (Färjbacken) samt 
Åkerös och Övermos byvägar. Invid korsningen fanns förut Åkerös bymagasin 
samt en liten klunga med gårdar tillhörande Åkerö. En äldre stuga uppförd 

Ovan, kvarvarande 
öppen del av Färje-
åkern med Övermo 
gård i bakgrunden. 
Den öppna marken är 
en värdefull bestånds-
del av Övermo gård, 
och kan bidra med 
historisk förståelse för 
hur den för Leksands-
bygden ovanligt stora 
anläggningen tillkom.

Till vänster, Färjeåkern 
och Övermo gård från 
väster.
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kring 1800talets mitt finns bevarad än idag. Byggnaden beboddes av bleck
slagaren Pettersson och senare sadelmakare Holmström. Båda dessa ägnade 
sig åt småhantverk och var obesuttna. Andelen obesuttna, sådana som inte 
ägde någon jord, var historiskt i Leksandsbygden liten i förhållande till andra 
delar av Sverige. Gruppen ökade emellertid kring 1800talets mitt till följd av 
exempelvis befolkningsökningen, rationaliseringar inom jordbruket, skråvä
sendets upphörande år 1846 och näringsfriheten år 1864. I det begynnande 
industrisamhället ökade dessutom efterfrågan på hantverksprodukter, varför 
det blev möjligt att försörja sig som exempelvis sadelmakare i en bondbygd 
som Leksand. Stugan med kvarvarande uthuslänga är av ett slag som är ovan
lig i Leksandsbygden och kan berätta om en grupp människor som levde un
der annorlunda förutsättningar i bondesamhället, samt även det begynnande 
industrisamhället. Byggnaderna bedöms ha ett kulturvärde.

Kring år 1904 byggde Bröderna Jacobsson ett affärs och bostadshus strax 
söder om femvägskorsningen. Byggnadens karaktär är typisk för tiden kring 
sekelskiftet år 1900, exempelvis med avseende på dess korspostfönster och den 
liggande och stående fasspontade panelen som är ockragul. Till byggnaden 
hör även en faluröd magasinsbyggnad i söder. Huvudbyggnaden har delvis 
moderniserats kring 1900talets mitt. I samband med detta tillkom exem
pelvis skyltfönster och dörrar i ädelträ. I huvudbyggnaden fanns under flera 

Bleckslagare Petterssons, senare 
sadelmakare Holmströms stuga 
längs gamla Siljansnäsvägen. 
Byggnaden kan trots vissa 
förändringar berätta om de 
obesuttna i Leksand historiskt 
och bedöms därför ha kultur-
värden.

Ovan, Bröderna Jacobssons 
fastighet uppfördes kring år 
1904 med tidstypiska detaljer. 
Byggnaden har sedan dess delvis 
förändrats med exempelvis stör-
re skyltfönster och en ny entré 
mot Insjövägen. Byggnaden 
bedöms ha särskilt kulturvär-
de eftersom den kan berätta 
om hur nya verksamheter 
etablerades i byarna till följd 
av industrisamhällets intåg och 
den relativa välståndsökning 
som inträffade i Leksand från 
och med det sena 1800-talet.

Bröderna Jacobssons fastighet 
från Insjövägen i norr. Bygg-
naden är belägen i hörnet vid 
femvägskorsningen som bildas 
av de historiska vägarna från 
Siljansnäs, Insjön och Noret 
samt byvägarna från Åkerö och 
Övermo.
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år en livsmedelsaffär som kallades Brödernas livs. Byggnaden har i senare tid, 
efter att livsmedelsaffären flyttat, kallats för LopNor. Bröderna Jacobssons 
fastighet tillkom under en period av relativ välståndsökning på landsbygden i 
Leksand. I flera av de större byarna, dit Åkerö här räknas, uppfördes liknan
de affärs och bostadshus. Motsvarande anläggningar från samma ungefärliga 
tidsperiod finns exempelvis i Djura, Hjortnäs, Plintsberg, Tibble och Ytter
boda. Byggnaden bedöms ha särskilt kulturvärde eftersom den kan berätta 
om livet i Åkerö i äldre tider, samt även om den relativa välståndsökning som 
inträffade på landsbygden i Leksand från och med det sena 1800talet. Till 
följd av detta uppstod en efterfrågan på industrimässigt tillverkade varor som 
kunde tillhandahållas i liknande affärer. Värdet förstärks av att byggnaden är 
uppförd med hög materialmässig och utformningsmässig kvalitet, samt är ett 
karaktäristiskt inslag intill Insjövägen.

Brödernas Livs var, vid sidan av småhantverket på bleckslagare Petterssons 
och senare sadelmakare Holmströms gård, det första inslaget av bebyggelse som 
fyllde en annan tydlig funktion än jordbruk i Åkerö. Byggnaden efterföljdes 
på 1930talet av det numera rivna affärs och bostadshuset Nygrens söder om 
den nuvarande rondellen vid brofästet, samt även vissa andra småindustrier 
mellan Järnavägen och Gamla Siljansnäsvägen. I slutet av 1920talet byggdes 
exempelvis Käck & Hedbys smedja och i början av 1900talet före detta Jo
nes bilverkstad, ursprunligen en cykelverkstad i tegel. Dessa byggnader stude
ras närmare i det pågående arbetet om Åkerö i Leksands kulturmiljöprogram. 
Vid femvägskorsningen fanns även Knapp Elsas, som drev mat och kaffeser
vering. Från och med 1900talets mitt etablerades även andra verksamheter i 
området mellan Järnavägen, Skolvägen och Gamla Siljansnäsvägen, bland an
nat en bilaffär och en butik för större motorredskap. Idag innefattar områden 
bland annat posten, en byggvaruhandel och ett VVSföretag. Dessa företag 
har sin verksamhet i stora men låga byggnader som tillkommit i sin nuvarande 
omfattning från 1970talet och framåt. Dessa mer sentida anläggningar kan 
berätta om hur det sena 1900talets tätortsutveckling påverkade Åkerö, men 
bedöms inte besitta några kulturvärden. Eftersom byggnaderna uppförts i en 
återhållsam höjd inverkar de dock inte heller nämnvärt på landskapsbilden 
i det större perspektivet. Nära inpå framträder byggnaderna emellertid som 
storskaliga i förhållande till bebyggelsen i övrigt.
 
Värden

• Bleckslagare Petterssons senare sadelmakare Holmströms gård med 
bostadshus och uthuslänga i sin helhet. 

• Brödernas Jacobssons fastighet med tillhörande magasinsbyggnad i 
sin helhet och i detalj: Befintlig träfasad bestående av liggande och 
stående fasspontad panel med slätpanelade listverk, profileringar osv. 
Byggnadens färgsättning, guldockra med vita fönster och dörrom
fattningar på huvudbyggnaden och falurött med guldockrafärgade 
dörrar på magasinsbyggnaden i söder. Befintlig utformning beträf

Ovan, överblick över egnahems-
bebyggelse, småhus och en av de 
större verkstadsbyggnader som 
finns kring Gamla Siljansnäsvä-
gen och mellan densamma och 
Järnavägen.

Till höger, före detta Jones 
bilverkstad, som är en av de 
verkstäder som tillkom i området 
mellan Järnavägen och Gamla 
Siljansnäsvägen som cykelverk-
stad i början av 1900-talet. 
Byggnaden behandlas närmare 
i det pågående arbetet med Lek-
sands kulturmiljöprogram.
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fande fönster. Befintliga kvarvarande äldre fönster med befintliga 
karmar och bågar. Befintliga fönsteromfattningar. Befintliga ytter
dörrar i ädelträ samt detaljer som stålhandtag, överljus och spark
plåtar. Befintliga äldre bräddörrar. Befintliga överljus. Befintlig gla
sveranda i söder. Befintligt smidesräcke tillhörande balkongen över 
glasverandan. Befintlig utformning beträffande tegeltak. Befintliga 
tegelskorstenar. Befintliga dekorativa snickerier vid nock. Befintliga 
spetsvinkliga stuprör. Befintlig utformning beträffande takutsprång 
och vindskivor.

• Att byggnader som har en annan funktion än regelrätta bostadshus 
trots detta utformats med låg höjd och därför inte gör någon nämn
värd inverkan på avläsbarheten i kulturlandskapet som helhet.

EGNA HEM FRÅN TIDIGT 1900-tal
Längs Gamla Siljansnäsvägen söderut från femvägskorsningen finns flera stör
re egnahemsvillor tillkomna under det tidiga 1900talet. Byggnaderna var för
utom Bröderna Jacobssons fastighet och ett antal sommarnöjen de första som 
byggdes i Åkerö utanför de äldre byklungorna. Byggnaderna, som är förhål
landevis stora villor utan tillhörande jordbruk, byggdes för en växande grupp 
av ickejordbrukare som uppstod i samband med industrisamhällets inträde i 
Leksandsbygden. Liknande byggnader uppfördes även i Noret för exempelvis 
näringsidkare samt olika former av tjänstemän. Den tidiga egnahemsbebyg
gelsen i Åkerö är i huvudsak belägen kring Gamla Siljansnäsvägen samt med 
några enstaka liknande byggnader vid Insjövägen. De flesta av dessa småhus är 
placerade långt indraget på tomten med väl tilltagen förgård. På flera av fastig
heterna finns även tillhörande ekonomibyggnader belägna vid tomtgränserna. 
Bebyggelsen är tydligt anpassad efter trädgårdsstadsidealet, som var populärt 
under tidigt 1900talet och syftade till att ge stadsrummen ett organiskt ut
tryck med mycket grönska intill gatorna. 

En hög andel av den tidiga egnahemsbebyggelsen är förhållandevis väl
bevarad med tidig 1900talskaraktär. Bostadshusen är stora, inte sällan med 
kvadratisk eller rektangulär grundform som kröns av ett vinkelställt sadeltak 
eller ett mansardtak. Flera av byggnaderna är klädda i liggande och stående 
fasspontad panel. Det förekommer även ett reveterat bostadshus samt en bo
stadsbyggnad som inklätts med lockpanel efter tilläggsisolering under 1900ta
let senare hälft. Beträffande färgsättning på bostadshus förekommer i huvudsak 
falurött och ockragult, samt även bruten vit färg på den byggnad som är reve
terad. Nästan alla uthus är faluröda och inklädda med liggande fasspontpanel.

De bostadshus som finns på följande fastigheter bedöms ha särskilt kultur
värde eftersom de återspeglar industrisamhällets framväxt i Leksandsbygden 
under det tidiga 1900talet, och de stilmässiga ideal som låg till grund för 
dåtidens villabyggande: Åkerö 2:3, Åkerö 2:20, Åkerö 2:4 och Åkerö 67:3. De 
bostadshus som finns på fastigheterna Åkerö 2:7 och Åkerö 2:5 bedöms ha ett 

Ovan, egnahem med tillhöran-
de ekonomilänga vid Gamla 
Siljansnäsvägen.

Till vänster, reveterad egna-
hemsvilla som dock genomgått 
viss detaljförändring efter 
1900-talets mitt.
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kulturvärde. Samtliga gårdshus på ovanstående fastigheter bedöms ha särskilt 
kulturvärde eftersom de utgör en viktig del av bebyggelsemiljön samt är typis
ka inslag i anslutning till det tidiga 1900talets villabebyggelse.
 
Värden

• Byggnadernas skala och höjd.

• Byggnadernas befintliga takform, takvinkel, stomme och form.

• Befintlig karaktär beträffande stående och liggande fasspontpanel 
samt slätputs och spritputs.

• Befintlig färgsättning beträffande detaljer och byggnaden som helhet.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, skorstenar och kon
tursågade vindskivor samt skarpvinkliga stuprör. Dekorationer i 
snickarglädjestil vid gavelrösten.

• Befintliga träfönster och ytterdörrar samt garageportar i trä.

• Skärmtak, farstukvistar och äldre träskrank vid entréer samt på balkonger.

• Befintliga äldre belysningsarmaturer.

• Befintlig karaktär beträffande villaträdgårdar och äldre grindar samt 
grindstolpar mot gaturummet.

HUS FORMADE MED INSPIRATION FRÅN LEK-
SANDSBYGDEN
Under den moderna epoken år 1930–1980 blev den svenska byggsektorn som 
helhet mer rationell och likartad över hela landet. Bakgrunden var bland annat 
stora arbetskraftsbehov inom industrisektorn vilket ledde till ett i högre grad 
mekaniserat byggsätt. En annan viktig faktor till att byggnadskicket föränd
rades var »det moderna projektet«, en stor omvandlingsprocess som särskilt 
under perioden 1930–1980 genomsyrade såväl politik som näringsliv och syf
tade till att skapa ett modernt, avförtrollat, rationellt och effektivt samhälle. 
Sett ur dåtidens rationalistiska perspektiv förestod den äldre bebyggelsen ofta 
bristfällig till sin praktiska funktion, såväl som en symbolbärare över förlega
de strukturer och tankesätt som inte fick plats i det nya samhälle som skulle 
byggas. Ideologiskt och politiskt sammanlänkad till det moderna projektet var 
den funktionalistiska och senare modernistiska arkitekturen, där egenskaper 
så som enkelhet, rationalitet och äkthet inför betraktaren betonades.

I Leksand, som redan under 1850talet började etableras som en plats med 
särskilt värdefullt natur och kulturlandskap, traditioner och sedvänjor, fanns 

Ovan, utblick över egnahem 
längs Gamla Siljansnäsvägen. 
Byggnaderna är att betrakta 
som ett tidigt inslag av bostads-
hus utan tillhörande jordbruk 
i Leksand och kan därigenom 
berätta om framväxten av nya 
grupper i socknen till följd av 
industrisamhällets framväxt.

Till höger, egnahemsvilla med 
brutet sadeltak (mansardtak) 
intill Gamla Järnavägen. Till 
höger i bilden syns en annan 
villa från samma tidsperiod 
med flera välbevarade detaljer.
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redan tidigt en vilja att tillvarata bygdens lokala karaktär och särprägel även 
inför de förändringsprocesser som förestod den moderna epoken 1930–1980. 
Platsen skulle utvecklas, men inte på bekostnad av de unika värden som fanns 
i exempelvis de gamla byarna och det särpräglade landskapet vid Siljans ut
lopp i Österdalälven. Tankesättet, som implementerades av starka kulturper
sonligheter så som Knis Karl Aronsson och tjänstemän så som distriktsarki
tekten Erik Wåhlin, och som hade stark förankring bland politiker, företag 
och allmänhet föranledde bland annat att en stor andel av den bebyggelse som 
uppfördes i Leksand under perioden 1930–1980 anpassades till bygden ge
nom exempelvis skala och placering i förhållande till landskapet. Det förekom 
även att olika byggnader till sitt utseende anpassades till Leksandsbygdens 
traditionella byggnadskultur. Bland annat uppfördes många byggnader med 
fasader i trä som målades falurött.

Inom området som undersökts har flera anpassade småhus uppförda fö
reträdesvis under 1900talets senare hälft påträffats. Byggnaderna, som finns 
bland annat på fastigheterna Åkerö 8:14, Åkerö 8:15, Åkerö 8:21, Åkerö 19:7, 
Åkerö 19:17, Åkerö 13:10 och Åkerö 13:16 har uppförts i en stil som mer 
eller mindre tydligt anknyter till Leksandsbygden traditionella byggnadskul
tur. De flesta av husen har en långsmal grundform med sadeltak, är i trä med 
faluröd färgsättning och bär enkel detaljutformning som är inspirerade från 
förlagor på äldre byggnader i Leksand. Byggnaderna har höga kulturvärden, 
men i huvudsak som beståndsdelar i landskapsbilden som stort. Ett urval av 
byggnader belägna runt om i Åkerö, som på ett särskilt tydligt vis anpassats till 
Leksandsbygden har tillskrivits särskilt kulturvärde respektive kulturvärden. 
Två av dessa byggnader är belägna inom det undersökta området, på fastighe
terna Åkerö 8:14 respektive Åkerö 8:15.
 
Värden

• Byggnadernas skala och höjd.

• Byggnadernas befintliga långsmala form och fasaddisposition – föns
tersättning, placering av dörrar, farstukvistar, listverk och liknande.

• Byggnadernas befintliga placering på tomten och i förhållande till 
gaturummet.

• Befintlig utformning beträffande faluröd locklist eller lockpanel.

• Befintliga ursprungliga farstukvistar och ytterdörrar samt sidolufter 
till dörrar.

• Befintliga fönster och fönsteromfattningar. 

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, takvinkel, takutsprång 
och skorstenar. Befintliga äldre en eller tvåkupiga tegeltak. Befintli
ga spetsvinkliga stuprör och äldre hängrännor. 

Ovan, två exempel på småhus 
uppförda under det sena 
1900-talet, som på ett varsamt 
vis anpassats till Leksands-
bygdens traditionella bygg-
nadsskick. Byggnaderna är 
belägna i den västra delen av 
det undersökta området, nära 
korsningen mellan Åkerövägen 
och Wallénvägen.

Till vänster, överblick mot ett 
enhetligt grupphusområde med 
tegelvillor tillkomna vid Björk-
vägen kring år 1970. Området 
är av ett slag som är ovanligt i 
Leksand.
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MODERNISTISK SMÅHUSBEBYGGELSE
Under perioden 1930–1980 uppfördes även en del mer stiltypiskt modernis
tiska småhus i Åkerö öster om bondbyn. Bland annat tillkom ett par exklusiva 
sådana småhus på före detta Färjeåkern längs med Wallénvägen. Välbevarade 
modernistiska småhus har ofta hög utformningsmässig och materialmässig 
kvalitet och kan berätta mer om det gängse byggnadskick som präglade den 
modernistiska epoken i Sverige. Inom området som undersökts har två sådana 
byggnader som bedöms ha särskilt kulturvärde påträffats. Dessa byggnader 
är antingen synnerligen välbevarade, eller av särskilt hög utformningsmässig 
kvalitet. Byggnaderna finns på fastigheterna Åkerö 19:14 och Åkerö 8:9. I 
direkt anslutning till den äldre bymiljö längst norrut längs Björkvägen finns 
ett annat väl sammanhållet område med tegelvillor sannolikt uppförda kring 
år 1970. Dessa byggnader är av ett slag som är ovanligt i Leksandsbygden men 
mycket vanligt på andra platser. Byggnaderna bedöms ha ett kulturvärde.
 
Värden

• Byggnadernas skala och höjd.

• Byggnadernas befintliga takform, takvinkel, stomme och form.

• Befintlig karaktär beträffande slätputs och spritputs samt blottlagda 
tegelfasader.

• Befintlig färgsättning beträffande detaljer och byggnaden som hel
het.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, skorstenar och kon
tursågade vindskivor.

• Befintliga träfönster och ytterdörrar samt garageportar i trä.

• Skärmtak, farstukvistar och smidesräcken vid entréer samt på bal
konger.

• Sandstensbeläggning och sandstensdetaljer på farstukvistar och i vil
laträdgårdar, exempelvis i form av belagda stigar och uteplatser.

• Balkongfronter i sinuskorrugerad plåt.

• Befintliga belysningsarmaturer.

• Befintlig karaktär beträffande villaträdgårdar.

Villa med delvis välbevarad modernistisk karaktär och flera exklusiva detaljer, exempelvis ekpelare vid entrén, dörrar i ädelträ, marksten 
och trappsteg i älvdalskvartsit, grindstolpar i älvdalskvartsit, järngrindar med byggherrens initialer, enkupigt taktegel osv.

Stilstypiskt modernistisk småhus 
med flera kromoxidgröna de-
taljer. Byggnaden avviker från 
det traditionella byggnadskicket 
med avseende på exempelvis 
detaljutformning, men är trots 
detta i en skala som inte stör 
landskapsbilden i stort.
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SAMMANFATTNING
Det undersökta området är en del av ett kulturhistoriskt mycket värdefullt 
landskap som konstitueras av både bebyggelse, odlingsmark och annan mark 
kring Österdalälvens utlopp ur Siljan. 

Följande egenskaper i området bedöms vara värdebärande för historien om 
Leksands uppkomst samt det mycket värdefulla kulturlandskapet i stort:

• Kvarvarande öppna markavsnitt med hävdad eller tidigare hävdad 
odlingsmark.

• Sandstränderna längs Österdalälvens södra strand väster om bron, 
som är ett av få oförvanskade avsnitt av älvrummet.

• Den sammanhållna byggnadshöjden om högst två hela våningar be
träffande såväl äldre som nyare tillkommen bebyggelse.

• Att nyare tillkommen bebyggelse i hög utsträckning inramats på ett 
hänsynsfullt sätt i landskapet i förhållande till den äldre, synnerligen 
värdefulla bondbyn, samt även att många nytillskott i Åkerö som 
stort utformats med faluröd träfasad eller med knuttimrad stomme.

Inom det undersökta området finns även andra kulturhistoriska sammanhang 
som varit mycket betydande för platsens framväxt och historia. Sammanfatt
ningsvis är dessa:

• Överfarten mellan älven med beståndsdelarna Färjbacken, Brovak
tarstugan, dolda spår av flottbron samt den nuvarande bron till
kommen år 1925. Platsens betydelse i Dalarnas vägnät vidmakthölls 
även under 1900talet och i samband med detta tillkom flera ben
sinmackar i området. Av dessa kvarstår den före detta Texacomacken 
från år 1931 samt en verkstadsbyggnad från cirka år 1960 som till
sammans utgör nuvarande The beer factory. Dessa byggnader bedöms 
ha särskilt kulturvärde.

• Kvarvarande delar av Färjeåkern hänger samman med Övermo gård 
och utgör en väsentlig del i anläggningens historiska läsbarhet och 
bedöms därför har mycket höga kulturvärden.

• Bröderna Jacobssons fastighet med bostadshus och uthuslänga kan 
berätta om industrisamhällets framväxt i Leksandsbygden och är ett 
exempel bland flera på hur liknande verksamheter etablerades runt 
om i byarna kring sekelskiftet år 1900. Bebyggelsemiljön bedöms ha 
särskilt kulturvärde.

Överblick över bebyggelsen i Åkerö från Pellasåkern i söder. De stora värdena som beskrivs i texten gäller inte bara undersökningsområdet, 
utan hela landskapet kring Österdalälvens utlopp ur Siljan.

3.
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• Bleckslagare Petterssons senare sadelmakare Holmströms stuga med 
tillhörande uthuslänga bedöms ha ett kulturvärde eftersom byggna
den, dock delvis förändrad, kan berätta om obesuttna och småhant
verkare i Leksandsbygden historiskt.

• Längs Gamla Siljansnäsvägen och Insjövägen finns egnahemsbebyg
gelse från tidigt 1900tal som bedöms ha särskilt kulturvärde respek
tive kulturvärden. Bebyggelsen kan berätta om de förändringar som 
inträffade i Leksandsbygden beträffande sysselsättning i samband 
med industrisamhällets intåg är tidiga exempel på bostäder utan 
jordbruk för exempelvis näringsidkare med annan sysselsättning.

• I det undersökta området finns bebyggelse som på ett särskilt tyd
ligt sätt anpassats efter Leksandsbygdens traditionella byggnadskick. 
Två sådana hus bedöms ha kulturvärden, ett urval som är gjort med 
hela Åkerö i beaktning. Området innefattar även mer stiltypiskt mo
dernistiska småhus, varav två villor och ett område med grupphus 
bedöms ha särskilt kulturvärde respektive kulturvärden.

 

Ovan, falurött småhus från det 
sena 1900-talet intill Gamla 
Åkerövägen, mitt emot Bröder-
na Jacobssons fastighet.

Till vänster, Färjbacken. En 
naturlig sjöl eller grop som 
senare började användas som 
väg, och under historien varit 
en mycket betydande genom-
fart mellan övre- och nedre 
Dalarna.
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